
                                                                       
 
 

 

CHAMADA PARA TRABALHOS A SEREM APRESENTADOS NO  

VI SEMINÁRIO DE MUSEOLOGIA EXPERIMENTAL 

SAINDO DA RESERVA: 

 RE-APRESENTANDO A DIVERSIDADE NAS COLEÇÕES DE MUSEUS 

 

O Grupo de Pesquisa Museologia Experimental e Imagem – MEI, sediado na 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, promove a 

sexta edição do seu Seminário de Museologia Experimental, com o tema 

Saindo da Reserva: re-apresentando a diversidade nas coleções de museus. 

 

O TEMA: 

Principalmente desde a década de 1970, e mesmo antes, as discussões em 

torno da função social dos museus envolvendo a representação social da 

diversidade cultural, de gênero, sexualidade, etnia e etc., vêm gerando 

reflexões críticas no campo museológico. Porém, olhando para as três 

funções primordiais dos museus – a pesquisa, a conservação e a 

comunicação – e suas implicações contemporâneas na produção de 

sentidos, ainda podemos levantar questões sobre o papel social dos 

museólogos frente aos desafios de re-interpretar e re-apresentar a 

diversidade a partir das coleções musealizadas. 

Buscamos, na realização do VI Seminário de Museologia Experimental 

promover trocas e aprendizados em grupos de trabalho de acordo com três 

eixos temáticos voltados para a discussão sobre os meios de construirmos a 



                                                                       
 

representatividade nas coleções de museus, tendo como base a Pesquisa, a 

Conservação e a Comunicação. Vislumbra-se, por meio da crítica a suas 

funções primordiais, um campo museal revigorado, sem que o museu em si 

precise nascer de novo, mas a partir da re-interpretação e re-apresentação 

das coleções pelo processo contínuo da musealização. 

 

OBJETIVOS: 

1. Re-pensar criticamente as práticas museológicas no presente, 

observando as funções primordiais dos museus de pesquisar, 

conservar e comunicar 

2. Fomentar o debate sobre teoria queer, gênero e sexualidade no 

campo museológico brasileiro 

3. Discutir a importância da representatividade da diversidade nas 

exposições museológicas 

 

EIXOS TEMÁTICOS PARA COMUNICAÇÕES: 

 

1. REINTERPRETANDO COLEÇÕES: As re-

interpretações de coleções permanentes dos 

museus devem considerar os discursos da 

contemporaneidade e as demandas sociais por 

visibilidade das minorias. Dialogam com este eixo 

análises de coleções de museus re-interpretadas 

por demandas de movimentos feministas, por 

reivindicações por representatividade de gênero, 



                                                                       
 

sexualidade e etnia, ou por abordagens da 

diversidade em seu sentido mais amplo nos 

museus, por meio das ações museológicas de 

pesquisa, documentação, comunicação.  

2. DIVERSIDADE E CRIAÇÃO NOS DISCURSOS 

EXPOSITIVOS: Os novos discursos expositivos 

criados para a re-apresentação da diversidade nos 

museus transformou as práticas museais em 

muitas instituições tradicionais ou nos museus 

criados fora das lógicas expositivas hegemônicas. 

Com este eixo se relacionam trabalhos que 

apresentem análises críticas a exposições 

existentes ou estudos de casos em que a 

representação da diversidade transformou os 

espaços expositivos dos museus.  

3. EDUCANDO PARA A DIVERSIDADE: O tema da 

diversidade também levou os museus atuais a 

reverem a sua comunicação com o público e o seu 

papel educativo. Os métodos da educação visando 

a transformação social ganha um novo sentido em 

museus que falam às minorias ou que propõem 

leituras queer de suas coleções e de seu público. 

Estudos sobre práticas educativas transformadoras 

e inclusivas se relacionam com este eixo temático, 

além de análises de público considerando a 

diversidade dos segmentos representados e a 



                                                                       
 

experiência singular dos visitantes em sua 

pluralidade.  

 

NORMAS PARA O ENVIO DE ARTIGOS: 

 

Os textos com propostas para comunicações podem se apresentar na forma 

de artigos curtos, relatos de experiência e ensaios, e não devem ultrapassar 

2.000 palavras (sem contar as notas e referências), e devem estar em Arial, 

11, sem espaçamento e sem recuo entre parágrafos. Devem ser 

obedecidas as normas da ABNT para referências e citações. Um resumo 

biográfico do(s) autore(s) deve ser incluído na primeira página (máximo de 

100 palavras), incluindo formação, instituição de origem, área de atuação e 

e-mail para contato. Ao fim devem ser inseridas Referências incluindo todas 

as obras citadas no texto. 

 

As propostas deverão ser enviadas até o dia 10 de setembro, para o e-mail 

grupodepesquisamei@gmail.com, com o assunto “Saindo da Reserva – VI 

Seminário”.  

 

As comunicações aprovadas acontecerão nos três Grupos de Trabalho 

Temáticos, no VI Seminário de Museologia Experimental, previsto para 

ocorrer no Rio de Janeiro, em novembro de 2018. Os textos aprovados por 

pareceristas especializados poderão ser oportunamente publicados em obra 

digital organizada pelo Grupo de Pesquisa Museologia Experimental e 

Imagem – MEI. 

 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018. 


